
 

  
Estetika - ITIT COSMETICS

ITIT KOSMETIK

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

ITIT KOSMETIK

ITIT kosmetik, perusahaan muda, Lahir pada tahun 2011, saya ingin mengusulkan ide-ide
inovatif dan produk. Mengkhususkan diri dalam kontrak manufaktur produk kosmetik,
perusahaan menempatkan penekanan pada produk make-up dan perawatan kulit:
kekuatan. Kepatuhan dengan standar tertinggi dari pelanggan dan mutu persyaratan
adalah fokus utama.
PENELITIAN
Berkat keahlian teknis dan tingkat tinggi spesialisasi, penelitian laboratorium mampu
menawarkan tekstur unik yang menggunakan bahan baku yang inovatif selalu menjalani
kontrol kualitas yang ketat dan preemptively. Penelitian adalah pusat dari mana
rancangan Global desain kosmetik yang mana ide menjadi beton formula.
MOLEKUL KOSMETIK
ITIT kosmetik menawarkan untuk menemani Anda di dunia kosmetik, dimana molekul
kimia mengungkapkan yang paling misterius dan inventif. Merangkum dunia kaya aroma,
warna dan bahan aktif dan minta mereka datang ke dalam kontak dengan kulit dalam
gerakan.
Mengkhususkan diri dalam Produk:
• Bibir;
• Mata;
• Wajah.
Setiap produk adalah hasil dari penelitian dan studi yang luas pada tren nasional dan
internasional dan ini memungkinkan produk yang selalu asli dan trendi. Bahan baku dari
generasi terakhir, bahan aktif yang ditargetkan dan teknologi membuat produk yang unik
dan canggih.
PRODUK BIBIR
Bibir yang berbeda produk yang ditawarkan untuk perawatan, perlindungan dan
Kecantikan:
• Lipstik (tongkat, pensil gemuk atau otomatis);
• Lipgloss;
• Lip balm;
• Bibir Pencils dengan otomatis pensil dan langsing pensil;
• Primer;
•  Produk perawatan bibir.
Semua yang Anda butuhkan pada seorang wanita fashion-sadar kontemporer, tetapi juga
untuk rincian.
MATA PRODUK
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Itu adalah tepat dalam kategori ini mata bahwa perusahaan lebih khusus:
• Maskara;
• Mata bayangan (dilemparkan dalam stoples, otomatis pensil atau gemuk);
• Cream celak atau penanda;
• Produk alis (cat, primers, emulsi dan gel).
Ini dan banyak produk lainnya melengkapi koleksi mata.
PENSIL MANIA
Teknologi baru dan inovatif formula. Produk untuk bibir dan mata dalam format «pensil»,
yang dicirikan oleh besar kepraktisan dan geser tekstur dan menulis:
• Pencil otomatis: ideal untuk mata bayangan dan lipstik;
• Slim pensil: ideal untuk lip liner, eyeliner dan bibir primer untuk mata;
• Chubby: ideal untuk lipstik dan mata bayangan;
• Marker: ideal untuk eyeliner.
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